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Birinci kursda tədris olunan fənlər üzrə tələbələrin biliklərinin qiymətləndirilməsi  
və bakalavriat səviyyəsi üzrə yeni qəbul olunmuş tələbələrin  

birbaşa 2-ci kursa keçirilməsi qaydaları haqqında 

 

Bakı Ali Neft Məktəbinə bakalavriat səviyyəsi üzrə yeni qəbul olunmuş tələbələrin 

birbaşa 2-ci kursa keçirilməsi üçün mövcud norma və qaydaların təkmilləşdirilməsi, 

bakalavriat səviyyəsində mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilən bütün ixtisasların tədris 

proqramları çərçivəsində 1-ci kursda tədris olunan fənlər üzrə proqramların effektiv 

icrasının təmini və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 dekabr 2013-cü il 

tarixli 348 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və 

magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları”nın 

müddəalarının icrası məqsədilə 

əmr edirəm: 

 

1. Bakalavriat səviyyəsi üzrə yeni qəbul olunmuş tələbələrin birbaşa 2-ci kursa 

keçirilməsi ilə bağlı təklif olunan yeni qaydalar və Bakı Ali Neft Məktəbinin 21 iyun 

2017-ci il tarixli SOCAR173300030300040020A00086 nömrəli və 16 iyul 2020-ci il 

tarixli SOCAR203300030300040020A00129 nömrəli əmrlərilə təsdiq olunmuş 

qaydalar ümumiləşdirilərək yeni redaksiyada aşağıdakı kimi qəbul edilsin: 

1.1 “Bakı Ali Neft Məktəbinə bakalavriat səviyyəsi üzrə yeni qəbul olunmuş 

tələbələrin birbaşa 2-ci kursa keçirilməsində tətbiq edilən qaydalar” (ƏLAVƏ 1). 

1.2 “Müvafiq ixtisaslar üzrə 1-ci kursda təhsil alan tələbələrə tədris olunan fənlərin 

imtahanlarının yekun nəticələrinə uyğun olaraq tətbiq edilən qaydalar” (ƏLAVƏ 

2). 



 

2. İmtahan Komissiyasının sədri - Tədris və elmi işlər üzrə prorektor Zəfər Qurbanov, 

Davamlı təhsil fakültəsinin dekan müavini Nərmin Əhmədova, İngilis dili və 

humanitar fənlər mərkəzinin müdiri Asif Qocayev, Proseslərin avtomatlaşdırılması 

mühəndisliyi kafedrasının müdiri Nailə Allahverdiyeva və Keyfiyyətin təminatı 

şöbəsinin rəisi Güldənə Hidayətli əmrin 1-2-ci hissələrinin müddəaları haqqında hər 

tədris ilinin əvvəlində birinci kurs tələbələrinin məlumatlandırılmasını, imtahanlara 

hazırlıq, onların keçirilməsi və biliklərin qiymətləndirilməsi prosesində bu 

müddəaların tələblərinin yerinə yetirilməsini təmin etsinlər. 

3. Ümumi işlər üzrə prorektor Babək Məmmədov bu qaydalar haqqında materialların 

“Tələbələr üçün əl kitabı”nda yerləşdirilməsini təmin etsin.  

4. Əmrin icrasına nəzarət Tədris və elmi işlər üzrə prorektor Zəfər Qurbanova həvalə 

edilsin. 

 

Əsas: 1. Bakı Ali Neft Məktəbinin Elmi Şurasının 18 noyabr 2021-ci il tarixli iclasının 

03-2021/2022 saylı protokolundan çıxarış. 

2. Tədris və elmi işlər üzrə prorektor Zəfər Qurbanovun 28.10.2021-ci il tarixli, 

SOCAR213300031630200540X00033 nömrəli xidməti yazısı.  

 

 

Rektor                                    Elmar  Qasımov 

 



 

Bakı Ali Neft Məktəbinin 
                                              nömrəli  

" ___ “ __________ tarixli əmrinə 
ƏLAVƏ 1 

 
 

Bakı Ali Neft Məktəbinə bakalavriat səviyyəsi üzrə yeni qəbul olunmuş 

tələbələrin birbaşa 2-ci kursa keçirilməsində tətbiq edilən qaydalar 

 

  

Bakı Ali Neft Məktəbində bakalavriat səviyyəsinin ixtisasları üzrə təhsil 

proqramları çərçivəsində təhsil alan 1-ci kurs tələbələri üçün “İngilis dili 1” (20 kredit), 

“İngilis dili 2” (20 kredit), "İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT-nin) 

mühəndislikdə tətbiqi 1" (10 kredit) və "İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 2" (10 kredit) fənləri 

tədris olunur.  

Yeni qəbul olunan bütün tələbələr üçün İngilis dili və humanitar fənlər mərkəzi 

tərəfindən ingilis dili üzrə səviyyə müəyyənləşdirmə imtahanı keçirilir. Yeni qəbul olunan 

və birbaşa 2-ci kursa keçirilmək arzusunda olan tələbələrin bu fənlər üzrə bilikləri təhsil 

proqramına uyğun olaraq tədris olunan ixtisas fənlərinin mənimsənilməsi üçün kifayət 

səviyyədə olmalıdır. Bu məqsədlə əlavə imtahan təşkil edilir və ya müvafiq sertifikatın 

əslinin təqdim olunması tələb edilir.  

Yeni qəbul olunan və birbaşa 2-ci kursa keçirilmək arzusunda olan tələbələrin 

müraciəti əsasında onlar üçün Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi kafedrası 

tərəfindən "İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 1" və "İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 2" fənləri 

üzrə səviyyə müəyyənləşdirmə imtahanı keçirilir və ya bu fənlərin məzmununa uyğun 

olan beynəlxalq sertifikatların əslinin təqdim olunması tələb edilir. 

Qeyd olunan fənlər üzrə tələbələrin bilik səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün 

aşağıdakı qaydalar tətbiq edilir: 

 

1. “İngilis dili 1” və “İngilis dili 2” fənləri üzrə bilik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi (bu 

fənlərin proqramları çərçivəsində səviyyə müəyyənləşdirmə imtahanı keçirilməklə və 

ya ingilis dili üzrə beynəlxalq sertifikatların əsli təqdim olunmaqla): 

1.1. İngilis dili üzrə səviyyə müəyyənləşdirmə imtahanında 90 baldan yuxarı qiymət 

alan tələbələrin 2-ci kursa keçirilmək üçün müraciəti əsasında “İngilis dili 1” və 

“İngilis dili 2” fənlərinin proqramları çərçivəsində IELTS formatına uyğun olaraq 

imtahan təşkil edilir və bu imtahandan müvəffəq qiymət (BANM ekvivalentliyi 

minimum 83) alan tələbələr bu fənlərin dərslərindən və imtahanlarından azad 



 

edilirlər və qəbul olunduqları ixtisasın xüsusiyyətləri (İKT yönümlü olub-olmaması) 

nəzərə alınaraq 2-ci kursa keçirilirlər.  

1.2. Tələbə tərəfindən ingilis dili üzrə beynəlxalq dil sertifikatlarınin əsli təqdim 

olunarsa cədvəldə qeyd olunan şərtlər nəzərə alınaraq yenə də qəbul olunduqları 

ixtisasın xüsusiyyətləri (İKT yönümlü olub-olmaması) nəzərə alınaraq 2-ci kursa 

keçirilmələri haqqında qərar qəbul edilir:  

    BANM  
ekvivalentliyi  

IELTS 

sertifikatı 

(British Council 

tərəfindən verilən) 

TOEFL-iBT 

sertifikatı 
CEFR 

sertifikatı 

PTE 

sertifikatı 

Cambridge 
first scores 
(FCE/CAE/ 

CPE) 

83 6.0 65-75 B2 50-57 170 

86 6.5 76-85 B2 58-64 180 

89 7.0 86-93 C1 65-72 190 

92 7.5 94-102 C1 73-78 200 

94 8.0 103-111 C1 79-82 210 

97 8.5 112-116 C2 83-85 220 

100 9.0 117-120 C2 86-90 230 

 

1.3. Təqdim olunan sertifikatlara görə müvəffəq sayılmaq üçün dil bacarıqları üzrə 

minimal ballar aşağıdakı kimi olmalıdır:  

IELTS sertifikatı - hər bir bölmə üzrə ən az 5.5,  

TOEFL sertifikatı - yazılı imtahan üzrə minimum 20, digər bölmələr üzrə ən az 15.   

2. "İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 1" və "İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 2" fənləri üzrə bilik 

səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi (bu fənlərin proqramları çərçivəsində səviyyə 

müəyyənləşdirmə imtahanı keçirilməklə və ya bu fənlərin məzmununa uyğun olan 

beynəlxalq sertifikatların əsli təqdim olunmaqla): 

2.1. Tələbənin 2-ci kursa keçirilmək üçün müraciəti əsasında Proseslərin 

avtomatlaşdırılması mühəndisliyi kafedrası tərəfindən "İKT-nin mühəndislikdə 

tətbiqi 1" və "İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 2" fənləri üzrə səviyyə 

müəyyənləşdirmə imtahanı keçirilir və bu imtahanların hər birində müvəffəq 

qiymət (minimum 61) qazanılmalıdır və ya  

2.2. Tələbələr “CompTIA IT Fundamentals” və ya “IT Essentials” (CISCO Networking 

Academy) kurslarını uğurla bitirmələri haqqında beynəlxalq sertifikatı təqdim 

edərlərsə “İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 1”, “Programming Essentials in Python 

(CISCO Networking Academy)” kursunu uğurla bitirmələri haqqında beynəlxalq 

sertifikatı təqdim edərlərsə “İKTnin mühəndislikdə tətbiqi 2” fənni üzrə dərslərdən 



 

və semestr imtahanlarından azad edilirlər. Uyğun sertifikatı təqdim edən tələbənin 

imtahan balı 100 (A) olaraq dəyərləndirilir. 

3. İxtisasından asılı olmayaraq “İngilis dili 1”, “İngilis dili 2”, "İKT-nin mühəndislikdə 

tətbiqi 1" və "İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 2" fənləri üzrə bilik səviyyəsi qəbul edilən 

tələbələr birbaşa 2-ci kursa keçirilirlər. 

4. "Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisiyi", "İnformasiya təhlükəsizliyi" və ya 

"Kompüter mühəndisliyi" ixtisaslarına qəbul olunmuş və ingilis dili üzrə bilik səviyyəsi 

qəbul edilmiş tələbələrin İKT bilikləri qeyri-müvəffəqdirsə, bu ixtisasların xüsusiyyətləri 

nəzərə alınaraq onlar birbaşa 2-ci kursa keçirilmir və 1-ci kursda yalnız "İKT-nin 

mühəndislikdə tətbiqi 1" və "İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 2" fənlərini dövlət sifarişi 

əsasında qəbul olunanlar ödənişsiz, ödənişli əsaslarla qəbul olunanlar isə kreditə 

uyğun ödəniş edərək dinləyirlər və imtahanlarda iştirak edirlər. 

5. Digər ixtisaslara (İKT yönümlü olmayan ixtisaslara) qəbul olunmuş və ingilis dili üzrə 

bilik səviyyəsi qəbul edilmiş, lakin İKT bilikləri müvafiq səviyyədə olmayan tələbələr 

birbaşa 2-ci kursa keçirilir və 2-ci kursda onlar üçün "İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 1" 

və "İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 2" fənləri üzrə tədris prosesi alt qruplarla təşkil 

olunur (dövlət sifarişi əsasında qəbul olunanlar ödənişsiz, ödənişli əsaslarla qəbul 

olunanlar isə kreditə uyğun ödəniş edərək). 

6. İxtisasından asılı olmayaraq ingilis dili üzrə bilik səviyyəsi qəbul edilməmiş, lakin İKT 

bilikləri müvafiq səviyyədə olan tələbə 2-ci kursa keçirilmir və o, "İKT-nin 

mühəndislikdə tətbiqi 1" və "İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 2" fənlərinin dərslərinə cəlb 

olunmur və imtahanlardan azad olunur.   

 



 

Bakı Ali Neft Məktəbinin 
                                              nömrəli  

" ___ “ __________ tarixli əmrinə 
ƏLAVƏ 2 

 
 

Müvafiq ixtisaslar üzrə 1-ci kursda təhsil alan tələbələrə tədris olunan fənlərin 

imtahanlarının yekun nəticələrinə uyğun olaraq tətbiq edilən qaydalar 

 

1. “İngilis dili 1” və “İngilis dili 2” fənləri üzrə: 

1.1. Qış imtahan sessiyasında “İngilis dili 1” fənninin yekun imtahanından müvəffəq 

olmayan tələbənin təqaüdü kəsilir, lakin bu müvəffəqiyyətsizlik şərti olaraq 

akademik borc sayılmır və növbəti semestrdə ona “İngilis dili 2” fənninin 

dərslərində və imtahanlarında iştirak etmək hüququ verilir; 

1.2. Akademik borcu olan tələbə yay imtahan sessiyasında “İngilis dili 2” fənninin 

imtahanından müvəffəqiyyət qazandığı və ya IELTS sertifikatı təqdim etdiyi 

halda bu fənnin yekun qiyməti “İngilis dili 1” fənninə də şamil olunur; 

1.3. İxtisasından asılı olmayaraq İngilis dili fənlərindən akademik borcu olan və ya 

IELTS sertifikatını təqdim etməyən tələbələrin ixtisasları üzrə ingilis dilində 

tədris olunan fənlərin məzmununu mənimsəyə bilməyəcəkləri nəzərə alınır və 

onların növbəti tədris ilində yalnız akademik borcu yaranmış fənni (fənləri) 

kreditə uyğun ödəniş edərək dinləmələrinə icazə verilir. 

2. "İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT-nin) mühəndislikdə tətbiqi 1" və 

"İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 2" fənləri üzrə: 

2.1. Qış imtahan sessiyasında “İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 1” fənninin 

imtahanından müvəffəq nəticə əldə etməyən tələbənin təqaüdü kəsilir və 

akademik borcunu ləğv etmək üçün onun fevral ayının 15-nə kimi təkrar 

imtahanda iştirakına şərait yaradılır;  

2.2. Tələbənin bu fənn üzrə təkrar imtahandan da akademik borcu yaranarsa o, 

ikinci semestrdə tədris olunan “İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 2” fənninin 

dərslərinə buraxılır və semestrin sonunda (fənnin yekun imtahanından öncə) 

akademik borcunu ləğv etmək üçün onun yenidən imtahanda iştirakına icazə 

verilir. Bu imtahanda müvəffəq nəticə əldə etdiyi halda ona ikinci semestrin 

yekun imtahanında iştirak etmək hüququ verilir; 

2.3. “İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 2” fənnindən akademik borcu yaranan tələbələrə 

növbəti tədris ili başlayanadək avqust ayında təkrar imtahan təşkil edilir.  



 

2.4. Təkrar imtahan nəticəsi müsbət olan halda tələbə bakalavriatda təhsilini davam 

etdirmək üçün növbəti fənlərin tədrisinə cəlb olunur, nəticə qeyri-kafi olduqda 

isə: 

- “Neft-qaz mühəndisliyi”, “Kimya mühəndisliyi” və “Biznesin idarə edilməsi” 

ixtisasları (İT yönümlü olmayan ixtisaslar) üzrə 1-ci kursda təhsil alan tələbələr 

2-ci kursa keçirilirlər, lakin akademik borcu olan tələbələrə fənnin (fənlərin) 

kreditinə uyğun ödəniş edərək 1-ci kurslara aid qrupun tərkibində bu fənnin 

(fənlərin) də dərslərində və imtahanda iştirak etmək hüququ verilir; 

- “Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi”, “İnformasiya təhlükəsizliyi” və 

“Kompüter mühəndisliyi” ixtisasları üzrə 1-ci kursda təhsil alan tələbələr əldə 

etdikləri biliklərin növbəti semestrlərdə ixtisas üzrə tədris olunan fənlərin 

məzmununun mənimsənilməsi üçün kifayət olmaması nəzərə alınaraq onların 

növbəti tədris ilində yalnız akademik borcu yaranmış fənni (fənləri) kreditə 

uyğun ödəniş edərək dinləmələrinə icazə verilir. 

3. 1-ci kursda təhsil alan tələbələr “CompTIA IT Fundamentals” və ya “IT Essentials” 

(CISCO Networking Academy) kurslarını uğurla bitirmələri haqqında beynəlxalq 

sertifikatı təqdim edərlərsə “İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 1”, “Programming 

Essentials in Python (CISCO Networking Academy)” kursunu uğurla bitirmələri 

haqqında beynəlxalq sertifikatı təqdim edərlərsə “İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi 2” 

fənni üzrə dərslərdən və semestr imtahanlarından azad edilirlər. Uyğun sertifikatı 

təqdim edən tələbənin imtahan balı 100 (A) olaraq dəyərləndirilir. 


